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Detta är TopRight

För en smartare och ljusare värld!

TopRight erbjuder produkter baserade på material med mycket speciella ljusegenskaper. 
Bolagets unika kompetens består i att identifiera material, tekniker och produktions- 
metoder för produkter som är till för att synas, och att göra dessa teknologier tillgängliga 
för kunder verksamma inom vitt skilda områden.  TopRight är noterad på NGM MTF.

Kunderna utgörs av tillverkare eller användare av 

produkter med god synlighet och uppmärksamhets-

grad, såsom reklam- och informationsskyltar, varnings-

anordningar, ljusemitterande fönsterglas eller hög- 

intensivt luminiscenta skyddsplagg. Produkterna byg-

ger hittills på tre teknikområden; elektroluminiscens, 

LED och så kallat ”smart glas” som i korthet förvandlar 

glasytor till såväl ljuskällor som interaktiva eller passiva 

bildskärmar. 

TopRight delar in marknaden i tre segment: 

ProAV, för uppmärksamhetsskapande budskaps- 

bärare, BRIGHT Safety för trafiksäkerhetslösningar samt 

SMART Glas för applikationer kring ljusalstrande glas-

ytor. Efterfrågan på produkter inom samtliga dessa 

marknadssegment är stark och förväntas fortsätta 

öka. Marknadssegmentet  ProAV genomgår en tydlig 

strukturomvandling i form av övergång från analoga 

till digitala lösningar och uppvisar en årlig tillväxt om 

ca sju procent. Efterfrågan inom marknadssegmentet 

BRIGHT Safety ökar också på bred front, särskilt inom 

räddnings- och säkerhetsverksamheten blåljussektorn. 

Även marknaden för SMART Glas och Digitalt Glas 

expanderar och erbjuder växande affärsmöjligheter.  

Ett exempel är inom nybyggnation där konceptet 

medför helt nya arkitektoniska möjligheter. 

Tillverkningen sker hos etablerade underleverantörer. 

TopRight är även delägare i  en produktionsanlägg-

ning för produkter baserade på materialet polyeten-

tereftalat med glykol (”PETG”), ett material som besitter  

mycket goda egenskaper. 

Bolaget grundades 2012 och har idag en växande 

kundbas bestående av företag verksamma inom ett 

flertal områden. TopRight har en närvaro i Storbri-

tannien där vi har testinstallationer på Network Rail,  

Highways England och levererat pilotorder till Mersey-

side Police.  Med tålmodighet utökar vi dialoger inom 

BlåLjussektorn främst i Sverige och England.

Läs mer om oss på vår hemsida, Facebook, Twitter och 

prenumerera på våra Pressmeddelanden via CSION.

Teckningstid 7 - 21 maj
Teckningskurs 2.50 kr 
Företrädesemission 2019  
1 ny aktie på 10 gamla aktier”

Vi på TopRight Nordic AB arbetar med modern glas- och ljusteknologi. Vår vision är att vara den som leder företag och samhälle mot en  

smartare och ljusare värld. Vi ser det som vårt uppdrag att skapa flexibla och effektiva miljöer som påverkar människors handlingar, upplevelser 

och känslor. Därför vilar vår affärsidé på att erbjuda företag och samhälle smarta, interaktiva, flexibla, och energisnåla glas- och ljuslösningar för 

ökad trygghet, uppmärksamhet och upplevelse.
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VD har ordet

Mycket av vad TopRight gör handlar om  att skapa 

en synlighet - delvis med en aktiv ljuskälla. En ljuskälla 

som är böjbar, energisnål och extremt enkel och tunn. 

Så tunn att den fungerar i kläder eller i klisterdekaler. 

Tanken svindlar. En aktiv ljuskälla utan lysrör, dessutom 

miljövänlig och energisnål. Tekniken är EL (elektrolu-

miniscens). Även inom detta område är utvecklings-

möjligheterna enorma. TopRight har valt att, i ett in-

gångs-skede, fokusera på att utveckla produkter med 

denna teknik för säkerhets- och trygghetsområdet. 

Samar-beten med Trafikverket och leverantörer av tra-

fikskyltar och skyddsutrustning har etablerats. Tillsam-

mans arbetar vi nu för att detta aktiva ljus blir en ny 

standard på vägarna.

ProAV 

Professionella Audio och Video upplevelser för att kun-

na förmedla budskap är en bransch i snabb ökning. 

Kunderna är ofta avancerade och internationella bolag 

med högt tempo och små felmarginaler. Utveckling-

en av detta initierades under 2018 och blir betydande 

framöver.

Ökad efterfrågan
För att tillvarata möjligheterna har vi ställt om bolaget 

till att fokusera mer på kundnära utveckling. Resultatet 

har gett oss bekräftelse. Varje stor affär börjar med en 

liten dialog - som sker hos kund. Det är oerhört viktigt 

att bygga långsiktiga partnerrelationer för stegvis ökad 

kundnytta. Det smarta glaset är alltjämnt en viktig del 

av vårt erbjudande och är en av dimensionerna av att 

skapa synlighet för kundens budskap. Digitalt Glas är 

inte bara avskärmning, solskydd  eller säkerhetsbarriär. 

Det är ett kommunikationsverktyg med hög lönsam-

het för kunderna och för TopRight.

Vår utveckling har varit mycket snabb och vi har ställt om från marknadsbyggande  
fokusering till teknikutvecklingsbolag inom ProAV, BRIGHT Safety och Digitalt Glas.  
Kundfokus och att utvecklas i en nära dialog med värdeskapande är ledstjärnorna.

”
ANDERS MYRBÄCK
VD, TopRight Nordic AB

Vi kommer fortsätta
förändras snabbt 
- välkommen till vår 
och våra kunders 
spännande resa
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Villkor och anvisningar
Företrädesrätt och teckningsrätter
Den som på avstämningsdagen den 3 maj 2019 är registrerad som   
aktieägare i den av Euroclear förda aktieboken för TopRight Nordic AB  
(”TopRight”) äger företrädesrätt att teckna aktier i Erbjudandet,  i relation 
till tidigare innehav av aktier. För varje befintlig aktie som innehades av  
Bolagets aktieägare erhölls en (1) teckningsrätt. Tio (10)  teckningsrätter 
berättigar till teckning av en (1) ny aktie i TopRight med ISIN SE0010297507. 

Emissionsbelopp 
Erbjudandet uppgår till maximalt 3 050 977,50 SEK vilket motsvarar   
maximalt 1 220 391 aktier. 

Teckningsrätter 
Aktieägare i Bolaget erhåller för varje befintlig aktie en (1) tecknings-
rätt. Det krävs tio (10) teckningsrätter för teckning av en (1) nya aktier i  
Företrädesemissionen. 

Teckningskurs 
Teckningskursen uppgår till 2,50 SEK per aktie. Courtage utgår ej. 

Avstämningsdag 
Avstämningsdag hos Euroclear för rätt till deltagande i Företrädes-
emissionen är den 3 maj 2019. Sista dag för handel i Bolagets aktie, 
med rätt till deltagande i Företrädesemissionen, är den 30 april 2019.  
Första dagen för handel i Bolagets aktier, utan rätt till deltagande i  
Företrädesemissionen är den 2 maj 2019. 

Teckningsperiod 
Teckning av aktier med stöd av teckningsrätter ska ske under tiden från 
och med den 7 maj 2019 till och med den 21 maj 2019.  
Observera att ej utnyttjade teckningsrätter blir ogiltiga efter tecknings- 
tidens utgång och därmed förlorar sitt eventuella värde. Outnyttjade 
teckningsrätter kommer att avregistreras från respektive aktieägares 
VP-konto utan avisering från Euroclear. 
Styrelsen i TopRight har rätt att förlänga teckningsperioden. Ett even-
tuellt sådant beslut kommer fattas senast i samband med utgången av 
teckningsperioden. Vid beslut om förlängning av teckningsperioden 
kommer Bolaget gå ut med pressmeddelande.  

Handel med teckningsrätter 
Handel med teckningsrätter äger rum på NGM under perioden, från och 
med den 7 maj 2019 till och med den 17 maj 2019. Aktieägare ska vän-
da sig direkt till sin bank eller annan förvaltare med erforderliga tillstånd 
för att genomföra köp och försäljning av teckningsrätter. Teckningsrätter 
som förvärvas under ovan nämnda handelsperiod ger, under tecknings-
tiden, samma rätt att teckna nya aktier som de teckningsrätter aktieägare 
erhåller baserat på sina innehav i Bolaget på avstämningsdagen.
ISIN-koden för teckningsrätterna är SE0012570356.  

Emissionsredovisning och anmälningssedlar 
Direktregistrerade innehav 
Förtryckt emissionsredovisning med vidhängande bankgiroavi skick-
as till direktregistrerade aktieägare och företrädare för aktieägare som 
på avstämningsdagen var registrerade i den av Euroclear förda aktie-
boken. Av emissionsredovisningen framgår bland annat antal erhållna 
teck-ningsrätter och det hela antal aktier som kan tecknas i Erbjudandet. 
Avi avseende registrering av teckningsrätter på VP-konto kommer inte 
att skickas ut.  
Aktieägare som är upptagna i den i anslutning till aktieboken förda 

särskilda förteckningen över panthavare och förmyndare erhåller inte 
någon emissionsredovisning utan meddelas separat.

Förvaltarregistrerade innehav 
Aktieägare vars innehav är förvaltarregistrerat hos bank eller annan för-
valtare erhåller ingen emissionsredovisning eller bankgiroavi. Teckning 
av och betalning för aktier i Erbjudandet ska istället ske i enlighet med 
instruktioner från respektive förvaltare.  

Aktieägare bosatta i vissa obehöriga jurisdiktioner 
Tilldelning av teckningsrätter och utgivande av nya aktier till personer 
som är bosatta utanför Sverige kan påverkas av värdepapperslagstift-
ningen i sådana länder, se det i Memorandumets inledande avsnittet 
”Viktig in-formation”. Med anledning härav kommer, med vissa eventuel-
la undantag, aktieägare som har sina befintliga aktier direktregistrerade 
på VP-konton med registrerade adresser i USA, Australien, Hongkong, 
Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea 
eller i något annat land där deltagande i Erbjudandet skulle förutsätta 
ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än vad som följer 
av svensk rätt eller strida mot regler i sådant land, inte att erhålla någ-
ra teckningsrätter eller tillåtas teckna nya aktier i Erbjudandet. De teck-
ningsrätter som annars skulle ha levererats till dessa aktieägare kommer 
att säljas och försäljningslikviden, med avdrag för kostnader, kommer att 
utbetalas till sådana aktieägare.  Belopp understigande 100 SEK kommer 
emellertid inte att utbetalas. 

Teckning med stöd av teckningsrätter 
Teckning av aktier i Erbjudandet med stöd av teckningsrätter ska ske un-
der perioden 7 maj 2019 till och med den 21 maj 2019. Efter tecknings-ti-
dens utgång blir outnyttjade teckningsrätter ogiltiga och saknar där-
med värde. Efter den 21 maj 2019 kommer, utan avisering från Euroclear, 
outnyttjade teckningsrätter att bokas bort från innehavarens VP-konto. 

För att inte värdet av teckningsrätterna ska gå förlorat måste innehava-
ren antingen:

• utnyttja teckningsrätterna för att teckna nya aktier i Erbjudandet senast 
den 21 maj 2019, eller enligt instruktioner från tecknarens förvaltare, eller

• sälja de teckningsrätter som inte avses utnyttjas för teckning senast 
den 17 maj 2019.

Direktregistrerade aktieägares teckning 
Teckning av aktier i Erbjudandet med stöd av teckningsrätter sker genom 
samtidig kontant betalning, antingen genom användande av den för-
tryck-ta bankgiroavin eller genom användande av en särskild anmälnings-
sedel enligt något av följande alternativ:

• Den förtryckta bankgiroavin ska användas om samtliga teckningsrätter 
enligt emissionsredovisningen från Euroclear ska utnyttjas.

• Anmälningssedeln märkt ”Särskild anmälningssedel för teckning av aktier 
med stöd av teckningsrätter” ska användas om teckningsrätter har köpts, 
sålts eller överförts från annat VP-konto, eller av annan anledning ett annat 
antal teckningsrätter än det som framgår av den förtryckta emissionsredo-
visningen ska utnyttjas för teckning av nya aktier. Samtidigt som den ifyllda 
anmälningssedeln skickas in ska betalning ske för de tecknade aktierna, vil-
ket kan ske på samma sätt som för andra bankgirobetalningar, till exempel 
via Internetbank, genom girering eller på bankkontor.

Särskild anmälningssedel ska vara Mangold tillhanda senast kl 15.00 den 
21 maj 2019. Eventuell anmälningssedel som sänds med post bör därför 

avsändas i god tid före sista teckningsdagen. Endast en anmälningssedel 
per person eller juridisk person kommer att beaktas. I det fall fler än en 
anmälningssedel insändes kommer enbart den sist inkomna att beaktas. 
Ofullständig eller felaktigt ifylld särskild anmälningssedel kan komma att 
lämnas utan avseende. Anmälan är bindande. 
Ifylld särskild anmälningssedel ska skickas eller lämnas till: 

MANGOLD FONDKOMMISSION AB  
Emissioner/TopRight 
Box 55691  
102 15 Stockholm 
Tel: 08-503 015 95  
E-post: ta@mangold.se (inskannad anmälningssedel)

Anmälningssedel enligt ovan tillhandahålls på TopRights hemsida,  
toprightnordic.com, samt på Mangolds hemsida, mangold.se och kan 
även beställas från Mangold under kontorstid på telefon +46 (0) 8-503 
01 595. Anmälningssedel ska vara Mangold tillhanda (adress enligt ovan) 
senast den 24 april 2019.
Direktregistrerade aktieägare som är berättigade att teckna aktier i Er-
bju-dandet med stöd av teckningsrätter samt inte är bosatta i Sverige, 
inte är föremål för de restriktioner som beskrivs ovan under rubriken 
”Aktieägare bosatta i vissa obehöriga jurisdiktioner” och som inte kan 
använda den förtryckta bankgiroavin, kan betala i SEK genom bank i ut-
landet i enlighet med instruktionerna nedan: 

Swedbank 
SWIFT/BIC: SWEDSESS 
IBAN-nummer: SE22 8000 0890 1192 4822 9370 
Bankkontonummer:  8901-1,924 822 937-0

Vid betalning måste tecknarens namn, adress, VP-kontonummer och 
referensen från emissionsredovisningen anges. Sista betalningsdag är den 
21 maj 2019.  
Om teckning avser ett annat antal aktier än vad som framgår av emissions-
redovisningen ska istället ”Särskild anmälningssedel för teckning av aktier 
med stöd av teckningsrätter” användas, vilken tillhandahålls på TopRights 
hemsida, toprightnordic.com, samt kan beställas från Mangold under kon-
torstid på telefon +46 (0) 8-503 01 595. Betalningen ska ske enligt ovan 
angiven instruktion. Som referens, ange VP-kontonummer eller person-/
organisationsnummer. Anmälningssedel och betalning ska vara Mangold 
tillhanda senast den 21 maj 2019.

Förvaltarregistrerade aktieägares teckning 
Aktieägare vars innehav är förvaltarregistrerat och som önskar teckna 
aktier i Erbjudandet med stöd av teckningsrätter ska anmäla sig för teck-
ning i enlighet med instruktion från respektive förvaltare.

Teckning utan stöd av teckningsrätter 
Teckning av aktier utan stöd av företräde ska ske under perioden från och 
med den 7 maj 2019 till och med den 21 maj 2019. Anmälan om teckning 
utan företrädesrätt görs genom att anmälningssedel för teckning utan fö-
reträde fylls i, undertecknas och skickas till Mangold på adress enligt ovan 
eller till förvaltaren. Någon betalning ska ej ske i samband med anmälan, 
utan sker i enlighet med vad som anges nedan.  
Anmälningssedel för teckning utan företräde ska vara Mangold tillhanda 
senast klockan 15.00 den 7 maj 2019. Det är endast tillåtet att insända en 
(1) anmälningssedel för teckning utan företräde. I det fall fler än en anmäl-
ningssedel insändes kommer enbart den sist erhållna att beaktas. Övriga 
anmälningssedlar kommer således att lämnas utan hänseende. Observera 
att anmälan är bindande. Är depån kopplad till en kapitalförsäkring eller 
ett investeringssparkonto (ISK) var vänlig kontakta din förvaltare för teck-
ning. Teckning kan även ske elektroniskt med BankID. Gå in på mangold.
se/aktuella-emissioner/ och följ instruktionerna. Vid teckning av aktier utan 
företräde samt vid andra företagshändelser där deltagande är frivilligt och 
tecknaren har ett eget val om deltagande, måste Mangold hämta in upp-

gifter från dig som tecknare om medborgarskap och identifikationskoder. 
Detta följer av det regelverk för värdepappershandel som trädde i kraft den 
3 januari 2018. För fysiska personer måste nationellt ID (NID) hämtas in om 
personen har annat medborgarskap än svenskt eller ytterli-gare medbor-
garskap utöver det svenska medborgarskapet. NID skiljer sig från land till 
land och motsvarar en nationell identifieringskod för landet. För juridis-
ka personer (företag) måste Mangold ta in ett LEI (Legal Entity Identifier). 
Mangold kan vara förhindrad att utföra transaktionen om inte alla obliga-
toriska uppgifter inkommer. 

Tilldelning vid teckning utan stöd av teckningsrätter 
För det fall inte samtliga aktier tecknats med stöd av teckningsrätter ska 
styrelsen, inom ramen för Företrädesemissionen högsta belopp, besluta 
om tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter. Sådan 
tilldelning ska i första hand ske till tecknare som tecknat aktier med stöd av 
teckningsrätter, oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen eller 
inte, och vid överteckning i förhållande till deras teckning med stöd av 
teckningsrätter i Företrädesemissionen och, i den mån detta inte kan ske, 
genom lottning.  
Besked om eventuell tilldelning av aktier tecknade utan företrädesrätt läm-
nas genom översändande av tilldelningsbesked i form av en avräknings-
nota. Betalning ska ske enligt besked på avräkningsnota, dock senast tre 
dagar efter utsänd avräkningsnota. Något meddelande lämnas ej till den 
som inte erhållit tilldelning. Erläggs ej likvid i rätt tid kan tecknade aktier 
komma att överlåtas till annan. Skulle försäljningspriset vid sådan överlåtel-
se komma att understiga priset enligt denna Företrädesemission, kan den 
som ursprungligen erhållit tilldelning av dessa aktier komma att få svara för 
hela eller delar av mellanskillnaden. 

Betald tecknad aktie 
Efter erlagd betalning kommer Euroclear att sända ut en avi som bekräf-
telse på att betalda tecknade aktier bokats in på VP-kontot. De nyteck-
nade aktierna kommer att bokföras som BTA på VP-kontot till dess att 
de nya aktierna har registrerats hos Bolagsverket. Därefter kommer BTA 
att bokas om till vanliga aktier. Någon VP-avi utsänds ej i samband med 
denna ombokning.   

Handel med BTA 
Handel med BTA beräknas ske på NGM under perioden från och 
med den 7 maj 2019 fram till dess att Företrädesemissionen har 
registrerats av Bolagsverket. Värdepappersinstitut med erforderliga 
tillstånd står till tjänst med förmedling av köp och försäljning av BTA.  
ISIN-koden för BTA är SE0012570364. 

Rätt till utdelning 
De nya aktierna berättigar till vinstutdelning första gången på den 
avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att  
Företrädesemissionen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna  
införts i aktieboken hos Euroclear. 

Villkor för erbjudandets fullföljande 
Anmälan är bindande. Bolaget äger inte rätt att återkalla erbjudandet 
efter det att teckningsperioden inleds.

Offentliggörande av utfall i Erbjudandet 
Teckningsresultatet i Erbjudandet kommer att offentliggöras omkring 
den 24 maj 2019 genom ett pressmeddelande från TopRight. 

Handel med aktier som omfattas av Erbjudandet 
TopRights aktier är upptagna till handel NGM. Efter att Bolagsverket har 
registrerat de nya aktierna kommer även de att handlas på NGM. Sådan 
handel beräknas inledas omkring vecka 23 2019.




